2018/3835/ESPORTS
DECRET
Per Decret d’alcaldia número 2017/1345 de data 10 d’agost de 2017 es van aprovar les Bases
reguladores per la concessió de subvencions amb l’objecte de regular el règim d’atorgament
de les subvencions en règim de concurrència competitiva per a finançar projectes i/o
activitats, en els àmbits de benestar social, esports, cultura i medi ambient, i de suport a
actes commemoratius.
A la resolució 2018/2214 del 12 de desembre de 2018 es va aprovar l’atorgament de les
subvencions per a activitats, actuacions o programes de suport en l’àmbit d’esports, per
l’exercici 2018.
L’entitat Handbol Club Laietà Argentona ha presentat la justificació de l’esmentada
subvenció.

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp
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.../...
OBSERVACIONS
Vist el model 3.1. de justificació, la variació del pressupost previst al realitzat és del 68,59
%.
L’entitat presenta un escrit en el qual justifica aquesta variació.
Segons els càlculs d’aquest tècnic,
Si per un projecte de 14.000 € hem atorgat 4.393,87 €
Per una justificació de 4.397,74 € els tocaria 1.380,22 €
La diferència és de 3.013,65 €
Per tant, es proposa las revisió d’aquesta subvenció i que, en tot cas, l’entitat beneficiària
retorni aquesta quantitat en cas que així s’estipuli.
.../
El 27 de maig de 2019 s’ha emès informe de conformitat d’Intervenció.
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El Tècnic d’Esports ha emès informe el 9 d’abril de 2019 en relació a la justificació de la
subvenció 2018 de l’entitat Handbol Club Laietà Argentona en el que es diu:
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Per tot això exposat, en l’exercici de les atribucions que tinc conferides vinc a decretar el
següent:
Primer.- Aprovar la documentació justificativa de la subvenció d’Esports any 2018 atorgada a
les següents entitats i pels següents imports:

ENTITAT

IMPORT APROVAT JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ
ESPORTS 2018

Handbol Club Laietà Argentona

1.380,22€

Segon.- Revocar parcialment l’atorgament de la subvenció per activitats, actuacions o
programes de suport en l’àmbit d’esports per l’exercici 2018 atorgada a la següent entitat i
pels següent import:
ENTITAT

IMPORT REVOCACIÓ
SUBVENCIÓ ESPORTS 2018

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

Tercer.- Iniciar l’expedient de reintegrament de l’import de la revocació parcial de la
subvenció de d’Esports per a l’any 2018, a l’entitat Handbol Club Laietà Argentona, per
l’import que s’indica en el punt segon.
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La variació del pressupost previst al
3.013,65€ realitzat és del 68,59%

Quart.- Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions la informació sobre la
revocació en els termes establerts en l’article 20.8 de la LGS.
Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats als efectes oportuns, als Serveis d’
Intervenció i Tresoreria-Comptabilitat i de Transparència.

Ho mana i signa, l’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català

Signatura de la secretària (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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